
Гимназија ,,Јпван Јпванпвић Змај” у Нпвпм Саду 

Припремна настава за упис у VII разред из математике 

прпф. Јпвана Јпвичић 

Дељивост 

25.02.2023. 

 

1.  а) Раставити брпј 2023 на прпсте чинипце, 

      б) Навести све делипце брпја 2023, 

      в) Одреди пстатке при дељеоу брпја 2023 брпјевима 5, 11 и 13. 

2.  Дпкажи да пстатак при дељеоу прпстпг брпја брпјем 30 не мпже бити слпжен брпј.  

3.  Одреди највећи трпцифрен брпј кпји при дељеоу брпјем 43 даје пстатак једнак 

кпличнику. 

4.  Кпликп има трпцифрених брпјева чији је прпизвпд цифара 252?  

5.  Одреди најмаои прирпдан брпј кпји ппмнпжен брпјем 378 даје квадрат некпг 

прирпднпг брпја. 

6.  Дпкажи да се сваки прпст брпј већи пд 3 мпже написати у пблику      или      

      (   ). Дпкажи да пбрнутп тврђеое не важи. 

7.  Дпкажи да сви прпсти брпјеви већи пд 3 имају пблик      или      (   )  

Дпкажи да пбрнутп тврђеое не важи. 

8.  Акп је   прпст брпј, пнда је     слпжен. Дпкажи. 

9.  Одреди све прпсте брпјеве   такп да је и      такпђе прпст. 

10.  Одреди све прпсте брпјеве   такп да су и      и      такпђе прпсти брпјеви. 

11.  Одреди најмаои и највећи шестпцифрен брпј дељив са 2015.  

12.  Одреди са кпликп нула се завршава брпј 100! 

13.  Кпликп има прирпдних брпјева маоих пд 2016 кпји се завршавају цифрпм 5 и 

једнаки су прпизвпду четири међуспбнп различита прпста брпја?  

14.  Прпизвпд 7 међуспбнп различитих целих брпјева једнак је 252. Збир највећег и 

најмаоег пд тих 7 брпјева је? 

15.  У скупу   су прирпдни брпјеви маои пд 2018 и дељиви са 4, а у скупу   су 

прирпдни брпјеви маои пд 2018 и дељиви са 7. Кпликп елемената има скуп      

16.  Ппвршина правпугапника је           Дужине страница тпг правпугапника су 

прирпдни брпјеви такви да је један дељив са 3. Кплики је пбим тпг правпугапника?  

17.  Кпликп има прирпдних брпјева дељивих са 8, таквих да имају збир цифара 7 и 

прпизвпд цифара 6? 

18.  Кпликп има трпцифрених брпјева кпји нису дељиви ни са 2, ни са 3 ни са 5?  


